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Hoe geven formele politieke leiders zich rekenschap van
datgene waar hun voorgangers, en veel mensen met
hen, aan hebben gewerkt? Veranderen raakt mensen en
mag daarom niet licht worden opgevat. Dit is de betekenis van politiek: aandacht voor andere perspectieven op
de zaak en zorg voor consequenties van keuzes.
Met politiek bezig zijn, betekent bezig zijn met een
voortdurend proces van omgaan met verschillen. Het
gaat erom de ander en de andere kant te horen, want
ook de waarden van minderheidsgroepen horen in een
politieke afweging te worden meegewogen. In deze
betekenis is politiek onderdeel van elk veranderingsproces, ook al wordt het in die context niet als politiek
benoemd. Dat we in die processen liever niet de term
politiek gebruiken komt wellicht door de betekenis die
politici aan politiek geven; een spel van elkaar aftroeven,
op de persoon spelen, willen bepalen hoe het gaat en
willen winnen.
Ik denk dat formele politiek anders kan, zelfs anders
moet. Wij willen immers niet dat de mensen die,
namens ons, belangrijke collectieve beslissingen nemen

dr. Sandra Kensen
Programmamanager, in het bijzonder voor het lokaal bestuur

het slechte voorbeeld geven van politiek. In plaats
van ons af te keren van de formele politiek – ‘ze doen
maar’ – zou het zo kunnen zijn dat wij als burgers en
veranderaars mogelijkheden vinden om met politici en
anderen te spreken over onze waarden. Wat vinden we
belangrijk? Waaraan hechten we? Waarvoor gaan we
staan en komen we in actie? Zo’n gesprek om in contact
te blijven en de ander niet te schaden, daar is politiek
leiderschap voor nodig. Leiderschap dat ruimte weet te
maken voor dit andere perspectief.
Zo kan iedereen op momenten politiek leiderschap
tonen. En wat een dergelijk politiek leiderschap van een
mens verlangt, dat verkennen formeel en niet-formeel
politiek leiders in deze Change.

Van prof. dr. Jaap J.
				 naar prof. dr. Jaap J.

eigen ego ondergeschikt willen en kunnen maken aan het belang van anderen, van hun organisatie. Het narcisme moet beteugeld worden.
Natuurlijk, alleen als je van jezelf houdt, kun je
van anderen houden. Maar dan moet je wel van
anderen blijven houden. En dat laatste lijkt verloren gegaan. Leiderschap is geen eenrichtingsverkeer, het vindt altijd plaats in interactie met
anderen. Verbinding met mensen, zowel binnen
als buiten de organisatie, is essentieel.
Verbinding en duurzaamheid zijn mijns inziens
nu de sleutelwoorden.”

Een gesprek met Jaap van Muijen, de nieuwe rector van Sioo vanaf 1 september 2010
Saskia Cortlever-Keus

“Mijn droom is een centrum waar mensen uit
allerlei sectoren, zoals de wetenschap, kunst, zorg,
industrie, dienstverlening, overheid elkaar kunnen

reuma – die zich nogal snel heeft ontwikkeld. Hij beweegt
zich moeilijk en dat vraagt een goed toegankelijk huis.
Zijn ziekte heeft mijn kijk op het leven wel veranderd.
Vroeger was ik gericht op de toekomst, carrièreontwikkeling, wat ik nog allemaal wilde gaan doen. Nu kijk ik
dichterbij, meer naar het nú.”

Nieuwe perspectieven

Jaaps passie is, zoals gezegd, leiderschap. “We beleven
momenteel een leiderschapscrisis. Die is ontstaan door
een autoriteitsprobleem. Niemand accepteert nog autoriteit. Mensen laten zich niets meer zeggen door de politieagent, de docent, de dokter. Regels gelden voor anderen,
niet voor onszelf. Als je haast hebt kan je zo de parkeerplek voor invaliden gebruiken. Andere mensen moeten
dat niet doen, maar jij hebt daarvoor wel een geldende
reden.
Margareth Thatcher heeft dat feitelijk ontketend. Mensen
hadden, in haar opinie, het recht om te doen wat zij wilden,

Wat boeit Jaap in Sioo? “Sioo ken ik al heel lang.
Ik stuurde toentertijd al adviseurs naar Sioo en
die kwamen altijd enthousiast terug. Sioo heeft
een heel goede naam en biedt een prachtig platform.
Het gaat misschien wat ver, maar ik wil dat Sioo
een toonaangevend instituut wordt op het
gebied van leiderschap. Dat, bij de volgende
verkiezingen, onze landsbestuurders bij Sioo
te rade gaan: Wat voor soort leiders heeft
Nederland nodig? Ik kan vanuit mijn expertise
Sioo’s bijdragen op het gebied van leiderschap
verder uitbouwen en verbijzonderen. Dit natuurlijk naast de terreinen waarop Sioo nu al sterk is:
organisatieverandering, organisatiekunde, adviseren en
leren.
Daarnaast wil ik internationaliseren. Dat betekent niet
dat Sioo in het buitenland moet gaan opereren, maar dat
we, samen met de bij Sioo betrokken universiteiten, het
buitenland naar binnen halen. We zijn hier veel te
Angelsaksisch bezig. Ik heb in China gewerkt met leiderschapsprogramma’s en dat levert bijzondere inzichten op.
Ik heb gezien hoe Ghanezen omgaan met leiderschap.
Daar konden de ex-pats nog het een en ander van leren,
al hadden ze in Ghana die ex-pats wel nodig vanwege de

Het narcisme moet beteugeld worden

We zijn hier veel te Angelsaksisch bezig

om hun persoonlijk belang na te streven. Dat leverde,
naast economische groei, ook leiders op waarbij zelfzucht
prevaleerde.
Het vertrouwen in leiders is afgenomen door schandalen
bij banken, woningcorporaties, energiebedrijven en dergelijke. Die leiderschapscrisis is dus feitelijk een vertrouwenscrisis. Ik denk dat alleen geloofwaardig leiderschap daar
iets aan kan veranderen. Maar dat vraagt leiders die hun

corruptie. Ook een land als Turkije biedt nieuwe perspectieven. Daar is Jaap Boonstra kortgeleden nog geweest met
een van de master-groepen. Die nieuwe impulsen hebben
we hier nodig.”

ontmoeten om na te denken en ideeën uit te
wisselen over leiderschap.
We kunnen zoveel van elkaar leren. Het besturen van een
ziekenhuis is immers van een totaal andere orde dan het
leiden van een bank of tot innovatie komen in een industriële omgeving. Een wetenschapper kan met meer afstand kijken naar vraagstukken op het gebied van
leiderschap. Kunstenaars zijn vaak al bezig vorm te geven
aan innovatie, waar wij nog niet eens mee bezig zijn. Ik
heb in een leiderschapsprogramma samengewerkt met
een danseres/choreografe, fantastisch.
Sioo trekt mij aan, omdat het zo’n ontmoetingsplek biedt;
voor adviseurs, voor change managers, voor leiders van
organisaties. Ik wil die plek graag nog verder uitbouwen
op het terrein van leiderschap, want daar ligt mijn passie.”
Aan het woord is prof. dr. Jaap J. van Muijen die per
1 september 2010 het rectoraat van prof. dr. Jaap J.
Boonstra over zal nemen (“Hé, op het visitekaartje van
de rector hoef je alleen de achternaam en het 06-nummer
aan te passen!”). Zijn belangstelling gaat uit naar vraagstukken op het terrein van cultuurverandering en leiderschap. Zijn passie ligt, dat mag duidelijk zijn, bij dat
laatste.
Jaap, getrouwd met een docente Nederlands en vader van
twee zoons, woont in een appartement met een prachtig
uitzicht op groen en water, aan de zuidkant van
Amsterdam. “Ja, dit is binnen de ring, maar toch buiten.
We wonen hier tijdelijk. Ons oude huis is verkocht en het
nieuwe huis is binnenkort klaar”. De verhuizing was
noodzakelijk, omdat het oude huis niet meer paste voor
zijn jongste zoon. “Op zijn tweede werd daar juvenile
idiopatische artritis geconstateerd – een vorm van jeugd-

Wetenschapper – adviseur – leider van Sioo
Jaap van Muijen (1960) studeert arbeids- en organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In
1994 promoveert hij op organisatiecultuur. Hij bekleedt
diverse functies binnen de vu. Na een zes maanden
durend bezoek aan de University of Maryland besluit hij
de universitaire wereld te verlaten – “teveel afstand” –
en de praktijk in te gaan. Die praktijk begint bij Beteor.
Een, uit Philips voortkomend, adviesbureau dat zich onder meer bezighoudt met juiste inrichting van fabrieken.
Van daaruit stapt Jaap over naar adviesbureau ltp.
Dit adviesbureau (de afkorting betekende oorspronkelijk
Laboratorium voor Toegepaste Psychologie) is voortgekomen uit de vu en richt zich op assessment, persoonlijke en -organisatieontwikkeling. Acht jaar lang is hij
lid van de directie. Hij richt zich op vraagstukken die te
maken hebben met het vertalen van strategische organisatiekeuzes naar gewenst leiderschap. Na acht jaar vindt hij
zijn ‘houdbaarheidsdatum’ bereikt. Hij wordt partner bij
Jonathan Warner: “Als boardroom consultant adviseerde
ik topmanagement van nationale en internationale organisaties, vooral in de financiële wereld.” Maar het bloed
kruipt waar het niet gaan kan. In 2001 verbindt Jaap van
Muijen zich als hoogleraar ‘Psychologie, in het bijzonder
die van leiderschap en persoonlijke ontwikkeling’ aan de
universiteit Nyenrode. De eerste jaren doet hij dat een
halve dag per week, maar dat groeit uit naar vier dagen
per week. Daarnaast heeft hij een eigen adviesbureau.
De vraagstukken waarmee hij te maken heeft worden
echter dermate complex dat hij het niet langer verantwoord vindt om alleen te blijven werken. Hij stapt als
associate-partner in bij de Galan Groep en blijft tevens
Head of Faculty bij Nyenrode. Per 1 september 2010 eindigt
dat en wordt Jaap van Muijen fulltime rector van Sioo.

Leiderschap

Wat gaat Jaap Sioo bieden?
“Ik breng mezelf mee; de ideeën en plannen die ik heb
én mijn passie. Ja, ik heb er echt zin in!”

N.B. Op 29 september zal Jaap Boonstra, in een dubbelcollege, het rectorstokje aan Jaap van Muijen overdragen. Zie Sioo agenda Nader Beschouwd
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Publicaties uit het Sioo netwerk
P Veranderkunst
Willy Brouwer, Wim Elving, David van Dongen e.a.
met bijdragen van Boonstra en Elving
Van Gorcum, isbn: 978 90 2324 512 4, € 34,95

P Ruimte (maken) voor onderzoekende
professionaliteit; Onderzoekend handelen,
handelend onderzoeken
Gerhard Smid, Etienne Rouwette (red.)
Van Gorcum, isbn: 978 90 2324 524 7, ca. € 59,95

P Plezier beleven aan taaie vraagstukken;
Werkingsmechanismen van vernieuwing en
weerbarstigheid
Hans Vermaak
Kluwer, isbn: 978 90 1306 302 8, € 48,50

P Onveranderbaarheid van organisaties
Leike van Oss en Jaap van ‘t Hek
Mediawerf, isbn: 978 90 7545 847 3, € 32,50

P Nieuwe maakbaarheid; doelgericht veranderen in bedrijf en samenleving in de 21e eeuw
Jaap Boonstra, Ben Dankbaar en Brechtje Kessener (red.)
Kluwer, isbn: 978 90 1306 069 0, € 47,50

P De Verandermanagementbox;
20 luister CD’s over de veranderkundige
kennis in Nederland
Jaap Boonstra en 18 andere experts op het gebied van
verandermanagement
Mainpress, isbn: 978 90 7738 793 1
Bij bestelling via sioo.nl/box krijgt u 55% korting,
kostprijs is dan € 179,50

P Betoverend bestuur; legitimatie, vitaliteit
en meervoudigheid
Sandra Kensen, Paul Frissen en E.M.H. Cornelissen (red.)
Lemma, isbn: 978 90 5931 504 4, € 36

P Veranderdiagnose; de onderstroom van
organiseren
Rob van Es
Kluwer, isbn: 13: 978 90 1304 829 2, € 47,95

P Ondernemen in Allianties en netwerken
Jaap Boonstra (redactie)
Kluwer, isbn: 978 90 1304 919 0, € 47,50
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P Zonder wrijving geen glans; leren samenwerken bij veranderen en innoveren
Arienne van Staveren,
Van Gorcum, isbn: 978 90 2324 353 3, € 32,50

P Werken aan Systeeminnovaties,
lessen uit de praktijk van innovatienetwerk
Arienne van Staveren en John Grin
Van Gorcum isbn: 978 90 2324 259 8, € 27,50

P Handbook Dynamics of organizational
change and learning
Jaap Boonstra (ed.)
Wiley, isbn: 0 471 87737 9
Voor het Sioo netwerk € 94,50 (excl. verzendkosten).
Bestellen via: sioo@sioo.nl

P Interveniëren en veranderen;
zoeken naar betekenis in interacties
Jaap Boonstra en Léon de Caluwé (redactie)
Kluwer, isbn: 90 1303 976 6, € 47,50

P Raadsgriffiers maken geschiedenis;
het handwerk van bestuurlijke vernieuwing
in gemeenten
Gerhard Smid en Vittorio Busato
Van Gorcum, isbn: 90 2324 237 8, € 19,50

P Interim-management;
samenspel in verandering; over de succes- en
faalfactoren bij interim-managementtrajecten
Eelco van Hout, Gerhard Smid en Yvonne Burger
Lemma, isbn: 90 5931 242 2, € 47,50

P Professionals opleiden;
Over het ontwerpen van competentiegericht
vervolgonderwijs voor hoger opgeleiden
Gerhard Smid
Academic Service, isbn: 90 5261 379 6
Uitsluitend verkrijgbaar bij Sioo, € 25,95
(excl. verzendkosten). Bestellen via: sioo@sioo.nl

Deze publicaties zijn, tenzij anders vermeld,
te bestellen via sioo.nl/boeken
(u betaalt dan geen verzendkosten).

		
In week 17 van het jaar 2010 voegt de zojuist geïnstalleerde wethouder van
		
een middelgrote Nederlandse gemeente mij toe: “Je wil toch niet dat je geen
paal in de grond slaat; dat je ópvolger de linten knipt…” Hiermee raken we een
notoire pijnplek in het politieke bedrijf, vaak gepresenteerd onder de eufemistische
dekmantel van ‘het karwei afmaken’. Het karwei kan namelijk wetmatig niet afgemaakt worden en zal dat ook niet worden, aangezien de machtsstructuur eist
dat het karwei niet afgerond wordt. Een karwei wordt slechts afgemaakt op straffe
van een machtswisseling. De wethouder: “Er lopen hier 24 bouwprojecten, ik heb
‘ns gekeken, zeker een stuk of zes, zeven kunnen we beter onderschoffelen.”
(drs. Bart Hurkxkens MCM – Beeld: vrij naar Claes Oldenburg; Knife slicing through Wall)
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“Als je de strijd laat varen,
ontstaat meedoen”
	“Een gesprek met vertegenwoordigers van (deel)gemeenten en
twee directeuren van maatschappelijke organisaties, door Laura Schweig

Een stadsbestuur wordt gevormd door politici.
Zij de maken de stemming in de stad.
Maatschappelijke organisaties doen dat ook.
Hoe verhouden die twee zich tot elkaar én tot
de inwoners? En kunnen we het eigenlijk niet
prima af zonder politici? Een gesprek over politiek
leiderschap, taal en vertrouwen in de burger.
Om de tafel in het Bredase T-Huis twee vertegenwoordigers van de (deel)gemeenten Rotterdam Noord en
Breda en twee directeuren van maatschappelijke organisaties uit die beide steden. Beide (deel)gemeenten zijn
met een groot verandertraject bezig. In Breda loopt sinds
een aantal jaren ‘Waarderend Vernieuwen’: het aangaan
van een andere communicatie met de inwoners van de
stad, waarbij de inwoners zelf hun stad verbeteren.
In Rotterdam werken woningcorporaties en de gemeente
samen aan een gebiedsvisie voor Rotterdam Noord.
De vraag die op tafel ligt: welke krachten zijn actief in
het speelveld van politiek-middenveld-maatschappij,
hoe veranderen die tijdens en na de verkiezingen en
welke rol moeten de spelers aannemen om veranderingen te kunnen bewerkstelligen?

Taalspel
Bertus van Loon, voorheen hoofd Welzijn en Zorg bij
de gemeente Breda en nu directeur van Surplus Welzijn
in West-Brabant meent dat bestuurders en organisaties
elkaar kunnen vinden in de taal. “Tijdens de verkiezingen verandert het taalgebruik”, zegt hij. “Het is een
taalspel ten behoeve van de coalitievorming. Na de ver-

kiezingen wordt er anders gesproken over voorgaande
jaren, maar van een grote ombuiging is geen sprake.
Dus als ik vanuit mijn particuliere organisatie aan iets
werk waar de politiek anders over is gaan spreken, dan
moet ik op dat moment ook mijn taalgebruik aanpassen.”
Ad Baijens, hoofd Communicatie bij de gemeente Breda,
vindt dat een onprettig idee. “Bij Waarderend Vernieuwen
zijn we juist zorgvuldig omgegaan met taal, omdat het
ertoe doet hoe je de dingen benoemt voor het gevoel dat
mensen erbij krijgen en de acties waartoe het uitnodigt.”
De nota culturele diversiteit van de stad kwam tot stand
in samenwerking met inwoners. “Tijdens dat proces
bleek dat taal en vorm de kloof tussen bewonersgroepen
overbrugden. Als de overheid geen format hanteert
waaraan het proces moet voldoen, kan iedereen meedoen. Geef dus niet zomaar een idee af of ga niet zomaar
akkoord met andere woorden, maar zoek de waarde uit
die woorden voor je hebben. Het verrijkt vrijwel iedere
relatie waarin de toekomst is geborgd”, zo is zijn stellige
overtuiging.
Emile Klep, regiodirecteur van Woonstad Rotterdam,
ziet dat maatschappelijke organisaties sterk zijn in het
meebewegen met de politiek en tegelijkertijd doorgaan
met het realiseren van hun eigen agenda en plannen.
Maar daarin schuilt ook een gevaar als het volledige
speelveld uit het oog wordt verloren. “Alle ministers
wilden iets met de woningcorporaties en dat leverde veel
controverse en machtstrijd op. Wat gebeurt er? De eu
dwingt Eberhard van der Laan om strakkere regels te
introduceren om ons systeem van volkshuisvesting te
mogen voortzetten. Een nieuwe regel is geboren: corporaties moeten 90 procent van hun sociale bezit aan mensen met een inkomen tot 33.000 euro gaan verhuren. Dat
heeft nogal wat impact. Dus ik had als woningcorporatie
mijn taal kunnen aanpassen en zelfs de kleur van mijn
jasje, maar één uitspraak van ‘Brussel’ en het speelveld
ziet er ineens heel anders uit.”
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Monique van Bavel

Emile Klep

De burger leren kennen
Ad Baijens vindt desondanks dat politieke bestuurders
hun top down benadering moeten laten vallen.
“Waarderend vernieuwen begint met interesse”, betoogt
Ad. “Dat je tegen de burger zegt: begin maar met vertellen. Toen we dat in Breda gingen doen, bleken de inwoners briljant creatief te zijn in het denken in horizonnen.
Als de strijd weg is, ontstaat meedoen en kunnen politici
mensen vertegenwoordigen die ze ook echt kennen. Wij
hebben de vorm geleverd –Waarderend Vernieuwen – en
politici die het durfden hebben er een succes van gemaakt.”
Toch heeft dit de initiatiefnemer in Breda, de PvdA, geen
pluche opgeleverd in de nieuwe coalitie waardoor het
project nu min of meer stil ligt. Emile Klep verbaast zich
daar niet over. “De burger is betrokken, maar dat is
schijnbaar dus niet gewaardeerd in het stemhokje. Dat is
misschien ook niet zo vreemd: deze opstelling staat
namelijk diametraal tegenover de visie op de moderne
burger die zichzelf als klant van de overheid ziet. De
overheid moet leveren! Een ontwikkeling zoals Ad die
beschrijft is een zaak van lange adem en het is de vraag
of die aan iedereen is besteed.”

De bestuurder als facilitator
“Dat is het eeuwige dilemma voor politici met betrekking
tot de macht”, zegt Ad Baijens. “Ze staan in een rechtsorde die ze zelf hebben bedacht. We houden met zijn
allen krampachtig vast aan die rechtsorde, omdat we die
zekerheid willen. Maar als burgers zich door de politiek
niet meer vertegenwoordigd voelen, gaan ze zelf actie
ondernemen. En in een samenleving die alles zelf kan
heb je geen politici meer nodig. Het is voor politici daarom altijd schipperen: geef je de burgers de vrijheid om
hun visie vorm te geven met het risico dat je opzij wordt
gezet, of ga je op eigen initiatief zaken proberen te realiseren zonder de burger te kennen?”
Emile Klep: “De rol van de bestuurder als facilitator,
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Ad Baijens

Bertus van Loon

Investeren in sociale verbanden
daar geloof ik heel erg in. Zo ben ik als deelgemeentelijk
bestuurder in Rotterdam ook begonnen. Ik had daar na
een bestuurscrisis maar kort de tijd om iets neer te zetten,
dus heb ik mezelf nadrukkelijk als ‘middel’ opgesteld.
Als ambtenaren iets wilden doen, hielp ik ze dat mogelijk
maken. Lopende projecten tot een goed einde brengen
levert veel tevredenheid op. Je moet je rol als bestuurder
relativeren. Ik geloof ook niet in de beroepsbestuurder.
Sommige bestuurders hebben nooit in loondienst gewerkt; hoe kun je dan weten wat er onder de beroepsbevolking speelt?”
Monique van Bavel, deelgemeentesecretaris in Rotterdam
Noord: “Ja, het blijft een strijd. En als je het zo bekijkt is je
rol van facilitator van korte duur. Want als de mensen het
zelf kunnen ben je niet meer nodig. Dat is het dilemma
dat Ad schetst. Ik vind het bijzonder om te horen dat dat
in Breda heeft plaatsgevonden. Maar ook dat de oppositie
er een stokje voor heeft gestoken. Dat is ontzettend jammer voor de mensen die daar zo veel werk in hebben

Bertus van Loon: “Als je een cultuurverandering wilt,
moet je juist bezuinigen. Dat gebeurde in de jaren tachtig
ook en de cultuur bloeide als nooit tevoren. Niet in allerlei dure vormen, maar in vormen die bij mensen pasten.
Zo werkt het ook met sociale verbanden. Als je de mensen ruimte biedt om zelf sociale verbanden te leggen, dan
komen er heel veel vormen en diversiteit. Een woningcorporatie moet zijn complexen in vijftig jaar afschrijven,
maar als je investeert in sociale contacten en in mensen
kun je een complex veel langer laten staan en hoef je
minder te investeren in dure renovaties. Ik vind dat een
opvallende vernieuwing die uitgaat van de kracht van
mensen. En zie: de kracht van mensen staat in het coalitieakkoord.”
Monique van Bavel: “We zijn in Rotterdam ontzettend
goed in het slopen van hele wijken. We maken dat nu
mee in Crooswijk. Als je vervolgens de vraag stelt ‘waar
zijn de mensen gebleven?’ dan haalt men vaak de schouders op, want dat weten we eigenlijk niet. Maar stiekem

Het doet ertoe hoe je de dingen benoemt
voor het gevoel dat mensen erbij krijgen
en de acties waartoe het uitnodigt

Eén uitspraak van ‘Brussel’ en
het speelveld ziet er ineens heel anders uit

gestopt en er een succes van hebben gemaakt.”
In het coalitieakkoord is in Breda de stelling opgenomen
dat de kracht van de stad in de mensen zit. Ad vindt het
interessant om te kijken of die kracht is ontstaan dankzij
of juist ondanks de inspanningen rondom Waarderend
Vernieuwen en dit vooral los te zien van financiële zaken.
“Als je het op subsidie gaat betrekken ga je weer de verkeerde kant op. Dan zegt men: er is kapitaal vernietigd.
Maar dat is niet waar. Waarschijnlijk zien we over een
aantal jaar dat die inspanningen een enorme positieve
invloed op de kwaliteit van de samenleving hebben gehad.”

weten we het wel: die zijn verhuisd naar andere probleemwijken zoals het Oude Noorden.”
Emile Klep is het daar niet mee eens: “Die mensen krijgen
een andere woning in een andere wijk en kunnen
op termijn in Crooswijk terugkeren. Waar je voor moet
oppassen is dat je de sociale cohesie niet kapot maakt.
Een interessante vraag is hoe je zonder te slopen complexen beter kunt laten functioneren. Een positief voorbeeld vind ik de Peperklip van Vestia. De Peperklip was
een jong gebouw dat niet functioneerde en al bijna op de
slooplijst stond, totdat ze mensen met identieke leefstijlen
bij elkaar gingen zetten. Mensen met kinderen, dieren-

bezitters, de nachtbrakers en de vroege vogels kwamen bij
elkaar in hetzelfde portiek te wonen. Dat ging stukken
beter. Men heeft moeten investeren in dit project, maar
zo’n investering verdient zich terug als je een complex nog
tientallen jaren kunt laten staan.”

Bescheiden
Bertus van Loon: “Toen ik vier jaar geleden als hoofd
Welzijn en Zorg in Breda begon, zaten de ambtenaren
mooie plannen te maken voor over vijftien jaar. Ik zei:
heeft u wel eens door het raam naar buiten gekeken? En
gesproken over wat de mensen van Breda willen? Deze
170.000 mensen maken elke dag deze stad tot wat hij is.
De gemeente en haar ambtenaren mogen daar een bescheiden steentje aan bijdragen. Maar als die 170.000
mensen morgen stoppen, dan ligt de stad op zijn gat. Een
PvdA-wethouder ging mee in die gedachtegang. Daardoor
kregen we de ruimte waarop het inzetten van Waarderend
Vernieuwen is ontstaan.”
Die bescheidenheid, daar zit de kern van de zaak. In Breda
werkt het. Monique van Bavel: “Helaas zijn wij met het
gebiedsgericht werken in Rotterdam Noord nog niet zo
ver. Wij zijn nog bezig met de omslag van het top down
denken naar het samen doen. En dat besef is nog niet in
het doen en laten van bestuurders doorgedrongen. Ik zie
daar ook echt dat overstijgende dilemma waar Ad het
zojuist over had. Daarom ben ik zo benieuwd hoe men in
Breda verder gaat.”
Ad Baijens: “De politiek is eindig, Breda gaat verder. Als
wij ergens energie zien ontstaan gaan we erop af.” Volgens
Emile Klep is dat zelfs een van de kernen van leiderschap.
“Leiderschap is in mijn ogen iets in gang brengen door het
een beetje op te stoken, het los te laten en het later weer
beet te pakken. Dat is wat in Breda volgens mij nu moet
gebeuren: laat het maar los en kijk maar wat er uit zichzelf
van de grond komt.”
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Partnerships
Het sluiten van allianties tussen politiek en maatschappelijk middenveld blijkt een heikel evenwicht waarbij taal
ook weer een rol speelt. Emile Klep: “Als woningcorporatie werken we met de deelgemeente aan een integrale gebiedsvisie, op basis van ons eigen tienjarenplan.
Vanuit een gezamenlijk perspectief moeten we tot ideeën
en acties komen om die wijk te verbeteren. Niemand kan
dat alleen, je hebt elkaar keihard nodig. Daarom moet ik
de taal van de bestuurder spreken. Het risico is dat de
bestuurder de naam krijgt dat hij aan de leiband loopt
van de welzijnsinstellingen en de woningcorporaties.
Je moet elkaar dus de ruimte geven om naar de eigen
achterban aan te tonen dat je de goede dingen doet.
Het is een kwetsbaar evenwicht.”
Volgens Ad Baijens moeten de maatschappelijke organisaties daarom politiseren. “Door te politiseren doe je
geen zaken meer met elkaar, maar ben je van elkaar. Dan
kan ook de burger vertrouwen krijgen in zijn bestaan,

Als je een cultuurverandering wilt,
moet je juist bezuinigen
van zijn eigen huisje tot aan de grotere economie, want je
hebt meer met elkaar te maken. Dan is een woningcorporatie van politiek én burgers.” Bertus van Loon: “Je
moet als partners met elkaar gaan optreden. Als je elkaar
alleen maar vliegen probeert af te vangen gaat er zoveel
energie verloren, dan bereik je niets. We moeten vrij veel
bezuinigen en ik weet zeker dat we bijna al dat geld kunnen besparen op intern gedoe.”
Ook dat is in Breda gebleken. “Het interne proces volgde
op het externe”, zegt Ad Baijens. “Gemeenten worstelen
enorm met het van buiten naar binnen kijken. Door dat
om te keren en samen met inwoners aan de verkenning
te werken, kregen ambtenaren en politici een andere, een
modererende rol. Dat levert veel meer energie op dan
steeds maar risico’s te onderzoeken en te anticiperen op
weerstand.” De speciaal daarvoor opgezette Academie
voor Waarderend Vernieuwen heeft dan ook een
groeiende schare deelnemers zonder ook maar iets aan
marketing te hoeven doen.

En nu?
De taal ontdoen van economie: dat is volgens Ad Baijens
de toverformule. “Dan wordt taal waardevol. Daar gaan
wij mee verder. Ik weet zeker: over een maand is ons
team weer zo dynamisch als het was, toen we nog volop
met Waarderend Vernieuwen bezig waren.”
Ook Bertus van Loon gaat verder met zijn huidige ver-
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andertraject bij Surplus: “Wij focussen op de wensen van
de burgers van deze stad om onze dienstverlening daarop
te laten aansluiten. Wij moeten die verbinding zoeken,
met de klanten, maar ook met woningcorporaties en
gemeenten. Diezelfde manier van omgaan met elkaar
gaan we ook binnen onze organisatie implementeren.
Surplus is een communicerende organisatie met ruimte
voor iedereen. Als ik mensen aanstuur, krijg ik 20 procent, als ik ze ruimte geef krijg ik 100 procent en dat wil
ik. Dus daar gaan we mee door.”
Emile: “Ik heb hier weer eens bevestigd gekregen dat het
belangrijk is voor corporaties om met de bewoners in
gesprek te gaan. De rijkdom die je uit de ervaringen van
je bewoners kunt trekken is groot. Maar je moet ook loskomen van je organisatieperspectief: ‘Ik moet dit en dat
nog voor elkaar krijgen’. Je moet veel meer reflecteren op
wat je doet en hoe het anders kan. Weliswaar leven we in
een economische wereld en uiteindelijk komen we terecht
altijd terug bij begrippen als betaalbaarheid en rentabiliteit. Maar die kunnen we verhogen door steeds beter en
vaker te onderzoeken wat de mensen willen voor wie je
het doet. En dan kunnen we zaken incrementeel veranderen.”
Monique: “Ik ben geïnspireerd geraakt door het idee: het
gaat allemaal niet zo snel, maar ga mee in de stroom en
gebruik nieuwe stromen. Met mijn mt ga ik aan de slag
om de mensen meer ruimte te geven en met mijn bestuur
moet ik aan het werk om te kijken welke stijl we willen
hanteren.”

Ga mee in de stroom en gebruik nieuwe stromen
De gezamenlijke conclusie: Ambtenaren en directeuren
van maatschappelijke organisaties moeten politiek leiderschap tonen. Ze kunnen het politieke niet overlaten aan
formeel politieke leiders. Dat zou ook niet goed zijn, omdat dit een afhankelijkheid teweeg brengt die de krachten
van mensen, in welke posities dan ook, niet ten volle zou
benutten. Het is van belang om vanuit autonomie met
elkaar in relatie te staan en samen de verschillen uit te
zoeken. Iedereen kan daar een bijdrage aan leveren.
Over het project Waarderend vernieuwen in Breda is
een boek verschenen. Deze publicatie is te downloaden
op www.breda.nl (klik op Meedoen in Breda, rechter
kolom). Sioo beschikt nog over ca. 10 exemplaren.
Deze kunt u kopen (€ 15 + verzendkosten).
Een mailtje aan sioo@sioo.nl is voldoende.

“Manneken Pis is een standbeeldje in het centrum van Brussel en stelt een plassend
jongentje voor. Het 58 cm grote ventje is op een sokkel geplaatst op de hoek van de
Stoofstraat en de Eikstraat, niet ver van de Grote Markt. Het betreft een bronzen
beeldje dat in 1619 in opdracht van het stadsbestuur is gemaakt als versiering van een
publieke fontein. Bij speciale gelegenheden plast hij bier of wijn in plaats van water.”
Het toenmalige stadsbestuur heeft visionair en resoluut gehandeld door ver voor het
ontstaan van de Europese parlementaire bureaucratie dit heelmiddel in het bewustzijn van haar burgers te plaatsen. Het medicament heet ‘water’, of anders gezegd
‘processen die levend denken en handelen mogelijk maken’. Alle leren begint immers
met het waarnemen van de wereld. Uit de veelheid van zintuiglijke indrukken kies ik
wat mij interesseert, maak ik mij een waarneming bewust. Creatief leren is als een
natuurlijk ademproces volgens de drieslag: je ademt in, verinnerlijkt en ademt in een
nieuwe vorm weer uit. (drs. Bart Hurkxkens MCM)
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Continuïteit en verandering
			Een gesprek met twee nieuwe bestuurders: Ronald Mauer (Amsterdam Nieuw-West)
en Gerrie Elfrink (Arnhem), door dr. Sandra Kensen en Jos Kuijs

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart is in
een aantal steden het college van B&W ingrijpend
gewijzigd. Wat heeft dat voor effecten op lopende
plannen en hoe krijg je mensen mee in de nieuwe
aanpak? De visie van twee nieuwe bestuurders:

Mensen in beweging
Ronald Mauer (d66)■ is sinds kort lid van het dagelijks bestuur van het nieuwe stadsdeel Amsterdam
Nieuw-West. Nieuw-West omvat de voormalige stadsdelen Slotervaart, Geuzenveld en Osdorp.
Een nieuwe bestuurder, in een nieuw bestuur, dat leiding moet geven aan een nieuw stadsdeel en bovendien
moet bezuinigen… Daarbij komt ook nog dat Achmed
Baâdoud, voorzitter van het Nieuw-West bestuur, een
bestuursstijl heeft als Job Cohen; ‘met rust de boel bij

scherpte niet verliezen. Daarvoor wil ik vooral ook
gewoon bijeenkomsten in het stadsdeel meemaken.
Dan kan ik vanuit mezelf iets zeggen en hoef ik me niet
te beperken tot de ambtelijk uitgeschreven speech”.
De (voormalige) oppositie en allerlei bewonersgroepen
zien in de nieuwe start met bestuur en stadsdeel een
kans om beleid terug te draaien of om herijking van
beleid te vragen. Zat er in Osdorp één bewonersorganisatie bij een stadsdeelraadsvergadering, nu komen er
zeven of acht clubs. Ronald Mauer staat op het standpunt dat democratisch genomen besluiten dienen te
worden gerespecteerd: “Ik wil sterk beleid uit voormalige stadsdelen voortzetten en zelfs versterken voor het
hele stadsdeel Nieuw-West. Denk daarbij aan het homobeleid van Slotervaart, waar Marcouch zich nog
hard voor heeft gemaakt. Aan de andere kant is het

verkeersbeleid voor heel Nieuw-West aan herijking toe,
want de voormalige stadsdelen hadden daarover uiteenlopende uitgangspunten, bijvoorbeeld het wel en niet
betaald parkeren.”
Om te bepalen wat voortzetting, zelfs versterking behoeft, put Ronald Mauer uit het coalitieakkoord 20102014 van pvda, d66 en Groen Links, getiteld Kansen

Je wordt geleefd. Ambtenaren regisseren je bestaan
bieden – Talenten benutten en zijn eigen motto voor zijn
portefeuille Onderwijs, Sport, Verkeer en Vervoer, participatie en emancipatie: ‘Mensen in beweging’. En bovendien maakt hij intens gebruik van de samenwerking in
het nieuwe bestuur, want samenwerken doen ze: “Sinds
de start van de verkiezingscampagne, in de vroege
herfst van 2009 trek ik met vijf bestuursleden bijna
dagelijks op en zo leer je elkaar en elkaars standpunten
wel kennen.”

Nieuw bestuur in Arnhem
Tegen de nationale trend in won de sp in Arnhem
de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. Nadat gesprekken tussen pvda en sp op niets waren uitgelopen,
wordt het college nu louter gevormd door partijen die
de verkiezingen hebben gewonnen. Gerrie Elfrink
(1974)◉ is namens de sp de jongste wethouder in
Arnhem. Hij zit in een college met de vvd (twee wet-

Democratisch genomen besluiten
dienen te worden gerespecteerd

Initiatieven of ideeën vanuit de bevolking
zouden kans moeten maken te worden uitgevoerd

elkaar houden’. Terwijl Marcouch (voormalig voorzitter
van het Slotervaart-bestuur) de man was van het slaan
van piketpaaltjes en het, op landelijk niveau, luid communiceren van afwijkende opvattingen. Er is dus ook
nog sprake van een heel nieuwe bestuursstijl.
Hoe zoekt Ronald Mauer zijn weg in deze heftige veranderingen?
Op de vraag hoe het is, drie weken bestuurder zijn, antwoordt Ronald Mauer: “Leuk en lastig. Het is leuk, omdat je als bestuurder vernieuwingen kunt initiëren, een
aantal zaken kunt bepalen en via de media naar voren
kunt brengen wat er allemaal gebeurt in het stadsdeel.
Het is ook lastig, want je wordt geleefd. Ambtenaren
regisseren je bestaan en ik heb al een aantal keren
tegengas moeten geven. Ik wil mijn spontaniteit en

houders) en d66 en GroenLinks (ieder één wethouder).
Nieuwbakken sp-wethouder Gerrie Elfrink, heeft als
collegeonderhandelaar de wens van veel Arnhemmers
tot verandering kunnen honoreren. Het meest omstreden grote project is, zoals door de sp beloofd, geschrapt.
Al bijna een decennium bestaat het plan om zichtbaar te
maken dat Arnhem aan de Rijn ligt. Een nieuw te graven haven die diep het centrum van de stad moest insteken, was het belangrijkste onderdeel van dat plan.
Wás, want inmiddels heeft het nieuwe college onder
aanvoering van de sp een streep door dit plan gezet.
“We hebben de verkiezingen gewonnen, omdat we campagne tegen het plan hebben gevoerd. Dan is het ook
logisch dat we daar als college uitvoering aan geven”,
vertelt Gerrie Elfrink.

◉

De focus in de SP-campagne lag weliswaar op het plan
met de haven, maar Gerrie Elfrink vindt dat er veel
meer in Arnhem moet veranderen. Het collegeakkoord,
met de bijna revolutionaire titel ‘Het Arnhems lenteakkoord’, is daar een voorbeeld van. Het collegeprogramma is kort, met 15 pagina’s. “Van begin af aan
hebben we gezegd dat we geen dichtgetimmerd akkoord
wilden. In het akkoord gaat het dan ook over de watvraag en nauwelijks over het hoe. De wat-vraag is een
zaak van de politiek en voor het hoe is vooral de eigen
ambtelijke organisatie aan zet.”
De beperkte omvang van het collegeakkoord heeft nog
een reden. “Je kan niet in een paar weken overleg, een
blauwdruk vastleggen voor de komende vier jaar.
We willen daarom, voordat een idee al helemaal is uitgewerkt, eerst in discussie gaan met Arnhemmers en
organisaties. Wij denken dat die discussie een beter
plan oplevert.”
Gerrie Elfrink erkent onmiddellijk dat deze aanpak ook
een andere manier van werken voor ambtenaren inhoudt. “Maar dat is nu juist leuk aan deze verandering:
ambtenaren komen direct in contact met de bevolking
en de bedoeling is ook dat ze initiatieven die leven onder de bevolking opsporen. Het mooiste als ambtenaar

Voor zijn wethouderschap was Gerrie Elfrink invalkracht op een middelbare school.

Daarvoor was hij magazijnmedewerker, werkte hij in een fabriek en was hij portier in een parkeergarage.
■

Eerder was Ronald Mauer gemeentesecretaris in Oegstgeest en lid van de deelraad van Osdorp.
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Aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede heeft hij een hobby als schilder overgehouden.
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is toch dat je, in direct contact met de bevolking, de
publieke zaak kunt dienen.”
De andere opstelling moet er voor zorgen dat Arnhemmers meer worden gehoord. “De afgelopen acht jaar
hebben mensen te vaak de deur in het gezicht gekregen
als gevolg van de hooghartige houding van bestuurders.
Initiatieven of ideeën vanuit de bevolking zouden kans
moeten maken te worden uitgevoerd.”
Maar discussie met de bevolking hoeft niet altijd tot een
beter plan te leiden, het kan toch ook leiden tot een

nen dat er iets is veranderd in de communicatie. “Dat er
ook geen fake inspraak meer wordt gehouden. Als we al
weten hoe we iets willen, dan dragen we dat ook uit,
zonder mensen het idee te geven dat er nog van alles
kan veranderen.”
Ambtenaren die initiatieven vanuit de stad moeten
ondersteunen en zich beroofd zien van een project waar
ze jaren mee bezig zijn geweest; hoe krijgt het nieuwe
college hen mee in deze ommezwaai? “Tot nu toe heb
ik vanuit de ambtenarij alleen maar loyaliteit ervaren.

De wat-vraag is een zaak van de politiek
en voor het hoe is vooral de eigen
ambtelijke organisatie aan zet

Het mooiste als ambtenaar is toch dat je, in direct contact
met de bevolking, de publieke zaak kunt dienen

plan dat haaks staat op de politieke overtuiging van de
collegepartijen? Gerrie Elfrink geeft toe dat daar een
zeker risico in schuilt. Daarom hebben de vier partijen
die de coalitie vormen – sp, vvd, GroenLinks en d66 –
afspraken gemaakt over zaken die voor ieder van die
partijen van belang zijn. Iedere partij heeft volgens hem
wel een piketpaaltje geslagen. In het collegeprogramma
zijn die piketpaaltjes onmiddellijk terug te vinden, omdat daar ook ineens de hoe-vraag aan de orde komt.
Voor Gerrie Elfrink is de omslag in Arnhem geslaagd
als mensen aan het einde van de collegeperiode herken-
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En het is natuurlijk ook niet zo dat alle ambtenaren met
dat havenproject bezig waren. Bovendien gaat er in dat
gebied wel wat gebeuren. Alleen zal dat meer aansluiten
bij de schaal van de Arnhemse binnenstad, met zijn
kleine straatjes. En die nieuwe werkwijze is alleen maar
leuk: ambtenaren komen in direct contact te staan met
de bevolking. Dus dat enthousiasme bij ambtenaren
ontstaat vanzelf.”
Ten slotte wil Gerrie Elfrink de ommezwaai wel relativeren. “De veranderingen gaan maar over een klein deel
van alles wat we doen. Voor de rest blijft heel veel hetzelfde. We gaan dingen die goed gaan niet afblazen.”

Bestuurlijke macht is een belangrijke politieke drijfveer en staan menigmaal in
schril contrast met de continuïteit, die gewaarborgd wordt door het ambtelijk
apparaat. Maar ook ambtenaren kunnen gebaat zijn bij een passende injectie.
Hoe onbevangen kunnen wij waarnemen, hoeveel respect kunnen wij opbrengen,
welke positieve grondhouding kunnen wij ontwikkelen? Of ook: kunnen wij
werkelijk creatief zijn?
We komen allen uit een fase van spelend leren en lerend spelen, waarbij creativiteit
een natuurlijke bezigheid is. Toegegeven, wellicht wat langer geleden, maar toch…
Wij hebben toen leren spreken en denken en dat zijn we ook niet verleerd, integendeel. Daarvan vinden we het vanzelfsprekend dat we steeds op een hoger plan
trachten te komen. Dat kan ook met het vrije scheppen. In dit verband wil ik graag
aansluiten bij de creatieve fase van onze Brusselse held, die immers behalve afvalproducten ook geestrijk vocht kan produceren. Einstein – waarvan we het wellicht
niet verwachten - vond er woorden voor: “Alles staat of valt met verbeeldingskracht, zij toont ons de genoegens die ons nog wachten”. (drs. Bart Hurkxkens MCM)
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Agenda
25 juni

M&O Congres: Leren in Organisaties*

1 november

Start BO-module Advieswerk strategisch bekeken (groep 9)

28 juni

Start Start Basisopleiding voor Organisatieprofessionals (kerntraject 104)

4 november

Start BO-module Inzicht in bedrijfskunde (groep 17)

6 september

Start BO-module Omgaan met belangentegenstellingen in je werk (groep 6)

15 november

Bijeenkomst Onderzoeksplatform*

8 september

Start BO-module Persoonlijk leiderschap bij projecten (groep 8)

13 september

Bijeenkomst Onderzoeksplatform*

14 september

Lustrumbijeenkomst In de Wind*

20 september

Welkom bij Sioo avond

Start BO-module Coaching (groep 14)
17 november

Start mastertraject Executive Change Management (groep 11)

22 november

Welkom bij Sioo avond

23 november

Start BO-module Persoonlijk Optreden (groep 46)

S
 tart Professionaliserings- en Positioneringstraject interne adviseurs rijksoverheid

29 november

Start Basisopleiding voor Organisatieprofessionals (kerntraject 106)

(PP&O, groep 5)

eind november

Congres ‘Leiding nemen in cultuurverandering’*

23 september

Tweedaags Jaarcongres van de Vereniging Gemeente Secretarissen (VGS)

13 december

Start BO-module Werken met Groepen (groep 49)

24 september

Bijeenkomst V.O.C. (Veranderen van Organisatiecultuur)

12 januari

Start BO-module Persoonlijk leiderschap bij projecten (groep 9)

27 september

Start Basisopleiding voor Organisatieprofessionals (kerntraject 105)

26 januari

Start BO-module Omgaan met belangentegenstellingen in je werk (groep 7)

29 september

2X prof. dr. Jaap J.; Overdracht van het rectorstokje in een dubbelcollege*

28 januari

Bijeenkomst V.O.C. (Veranderen van Organisatiecultuur)*

30 september

Start BO-module Inrichten van processen en organisatie (groep 8)

10 februari

Start BO-module Inrichten van processen en organisatie (groep 9)

		

Start BO-module Interventies, bedenken en doen (groep 3)

17 februari

Start Mastertraject Advanced Change Methodologies (groep 7)

begin oktober

Bijzondere bijeenkomst Succesvol besturen in de zorgsector*

28 februari

Start BO-module Omgaan met weerstand (groep 26)

5 oktober	Verdediging proefschrift Rob Hundman (docent ACM); Weerbarstig veranderen.

in februari

Masterclasses ‘Leiding nemen in cultuurverandering’*

Paradox van de Vrijheid
6 oktober

Start Sturen van Veranderingen in organisaties (groep 68)

8 oktober

Start Leergang Lokaal Leiderschap (groep 8)

11 oktober

Start BO-module Organisatieverandering (groep 39)

* Over deze activiteiten vindt u meer informatie in de toelichting op de agenda.
Nota bene: De meest actuele informatie (waaronder kosten en data) treft u aan
op de Sioo website: sioo.nl

agenda nader beschouwd

in memoriam

prof . d r. M a a r t e n R . v a n G i l s
Op 20 mei 2010 overleed Maarten van Gils,
emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit
Groningen en oprichter van de Faculteit
Bedrijfskunde (1977).
Sioo herinnert zich Maarten als een prominent kerndocent in de Beroepsopleiding in de Organisatiekunde,
de voorganger van het huidige masterprogramma
Advanced Change Methodologies (ACM).
Van 1973 tot 1991 droeg hij bij aan de ontwikkeling
van vele organisatieadviseurs en managers. In 1978
werd hij lid van de toenmalige docentenraad, die de
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verantwoordelijkheid droeg voor de kwaliteit en de
ontwikkeling van het programma.
Maarten van Gils was ook van meet af aan betrokken
bij de leergang voor beleidsmedewerkers en managers op universiteiten (BI) die Sioo van 1983 tot circa
1995 organiseerde. Daar inspireerde hij menigeen
met boeiende bijdragen over organisatiekunde en
verandering van organisatiecultuur.
Wij danken Maarten voor zijn inspirerende en bijzondere bijdragen en wensen zijn familie sterkte
bij de verwerking van dit verlies.

>

Lustrumbijeenkomst
In de Wind


Het Sioo programma In de Wind viert op dinsdag
14 september (van 16.00 tot 20.00 uur) haar lustrum
bijeenkomst. Op dat moment is de tiende groep van
In de Wind afgerond (groep 11 en 12 zijn dan al weer
enige tijd van start). We gaan aan de slag in een feeste
lijke bijeenkomst waarin we terugkijken op alles waar
we trots op zijn; op vak-, leergang- en op deelnemerniveau. Wij nodigen alle betrokkenen bij In de Wind
– alumni, deelnemers, docenten, assessoren, … –
van harte uit om dit feest met ons mee te vieren, al dan
niet vergezeld door een introducé. Komt u ook?
Begin juli vindt u meer informatie op de Sioo site:
sioo.nl/alumni

>

Leer
de nieuwe rector van Sioo

kennen

Ervaar hoe Jaap Boonstra en Jaap van Muijen letterlijk
het inhoudelijke stokje aan elkaar overdragen in een
dubbel college over leiderschap. Jaap Boonstra deelt
zijn visie op leiderschap en gaat in op ‘Leiding geven
en nemen’. Jaap van Muijen pakt het stokje over en
gaat met u het gesprek aan over ‘Leiderschap: het leren
beteugelen van het ego’. Na deze gebeurtenis heffen we
het glas op de nieuwe rector. U bent van harte welkom
op deze bijzondere avond bij Sioo. Zet het in uw
agenda: 29 september van 16.00 tot 19.00 bij Sioo.
Aanmelden? sioo.nl/dubbelcollege_leiderschap
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agenda nader beschouwd
  

>

Leiding
nemen in cultuurverande
ring; congres en masterclasses

Sioo heeft in opdracht van Stichting Management
Studies onderzoek gedaan naar succesvoorwaarden
voor cultuurverandering. Zeventien bedrijven zijn
over een langere periode gevolgd in hun veranderproces. Er is met meer dan 250 mensen gesproken
die een rol hebben gespeeld in de verandering bij 17
verschillende organisaties. Aan het onderzoek deden
onder andere mee: Tempo Team, kpn, ns, ’s Heeren
Loo, Content, Politie Amsterdam, Rabobank, Air
France-klm, Albert Heijn, arcadis en Philips.
Congres: Het onderzoek heeft spannende uitkomsten
opgeleverd die we eind november op een congres
graag zichtbaar en bespreekbaar maken. Op het con
gres presenteren we de onderzoeksresultaten en zijn
er workshops met medewerking van de onderzochte
bedrijven.
Masterclasses: Begin 2011 organiseert Sioo een reeks
interactieve masterclasses om de inzichten uit het
onderzoek ‘Cultuur en Leiderschap’ te delen. In de
masterclasses komen aansprekende leiders, veranderaars en onderzoekers bijeen om leerervaringen
uit te wisselen en inspiraties op te doen.
Meer informatie of aanmelden? sioo.nl/alumni
(vanaf september 2010).

>

Sioo’s Onderzoeksplatform

Sinds een aantal jaren komt het Sioo Onderzoeksplat
form vier maal per jaar bijeen; tal van professionals
die zelf werken aan (promotie)onderzoek en die er
plezier in hebben om elkaar te ondersteunen. In een
goede balans van halen en brengen bespreken we
elkaars onderzoekswerk.
Meer informatie? sioo.nl/onderzoek
>

Veranderen van Organisatie

Cultuur (V.O.C.)

v.o.c. is een platform, waaraan (oud-)deelnemers en
docenten van Sioo meedoen. Eerdere bijeenkomsten
hebben geresulteerd in het boek Veranderen van
Organisatiecultuur (Lenthe publishers, september
2008). Bent u ook geïnteresseerd in het thema en
op enigerlei wijze aan Sioo verbonden, dan bent
u welkom op 24 september en/of 28 januari, van
12.00-14.30 uur bij Sioo in Utrecht.
Meer informatie? Dr. Rob van Es, e-mail:
Rob@vanSvision.nl
>

Succesvol besturen in de zorgsector

Begin oktober organiseert Sioo een bijzondere bijeen
komst rondom samenwerkingstrajecten van Sioo en
Boer & Croon in de zorgsector. Tijdens deze bijeen
komst presenteren we de nieuwe leergang sbz-3 en
lanceren we nieuwe initiatieven elders in de zorg.
Docenten, (oud)deelnemers en andere relaties van
Sioo die betrokken zijn bij de zorg zijn van harte wel
kom.
Meer informatie? Vanaf augustus op de Sioo site.

CHANGE OF DE E-BRIEF ONTVANGEN

|

AFMELDEN

Met Change en de Sioo e-brief willen wij deelnemers, docenten en andere relaties van Sioo graag op de hoogte
houden van ontwikkelingen op het vakgebied van organiseren, veranderen, vernieuwen, adviseren en leren.
Ontvangt u Change of de e-brief nog niet en wilt u wel op de verzendlijst, dan kunt u zich aanmelden voor een
kosteloos abonnement via de website van Sioo (sioo.nl/change of sioo.nl/e-brief). Daar vindt u tevens de mogelijkheid om Change aan een van uw relaties toe te sturen.
Als u Change of de e-brief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door ons een mailtje sturen
(sioo@sioo.nl). Wij halen uw naam dan van de verzendlijst.

